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Panevėžyje įvyko tarpinstitucinis susitikimas
Š. m. sausio 7 d. Panevėžyje įvyko trijų institucijų: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos, Panevėžio miesto savivaldybės ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos valstybinės priežiūros
departamento posėdis dėl parengto „Teritorijos, ribojamos J. Basanavičiaus g., Ukmergės g., Laisvės a. ir
Savanorių a. detaliojo plano“ tolimesnių procedūrų vykdymo.
Daugiau

Tarpinstitucinis susitikimas dėl Juodkrantės autobusų stotelės įrengimo
Praėjusią savaitę įvyko Kultūros paveldo departamento, Neringos savivaldybės ir Kuršių nerijos
nacionalinio parko direkcijos atstovų susitikimas dėl detaliojo plano, numatančio Juodkrantės autobusų
stotelės įrengimą, derinimo procedūros.
Daugiau

Tarpinstitucinis pasitarimas dėl Vilniaus oro uosto rekonstrukcijos
Š. m. vasario 6 d. Kultūros paveldo departamentas organizavo tarpinstitucinį pasitarimą dėl Vilniaus oro
uosto rekonstrukcijos. Pasitarime dalyvavo Architektų sąjungos, Kultūros paveldo departamento,
Kultūros paveldo centro, LR Kultūros ministerijos, Pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus oro uosto atstovai. Pasitarime taip pat dalyvavo LR
Susisiekimo viceministras P. Martinkus, LR Seimo narys D. Kairys, Valstybinės Kultūros paveldo
komisijos pirmininkė E. Karalevičienė bei nepriklausomi architektai.
Daugiau

Pasitarimas su Lenkijos kultūros paveldo ekspertais
Š. m. vasario 13 d. Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos vyko pasitarimas su Lenkijos
kultūros paveldo ekspertais, dėl bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje. Pasitarime dalyvavo
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius Vidmantas Bezaras, Registro
tvarkymo viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas, Lenkijos Respublikos Kultūros
ministro patarėjas Lenkijos nacionalinio paveldo užsienyje ir karo praradimų departamente Michal
Michalski, Lenkijos nacionalinio kultūros paveldo užsienyje instituto „Polonika“ direktorė Dorota
Janiszewska–Jakubiak.
Daugiau

Susitikimas su Gruzijos kultūros paveldo ekspertu
Š. m. vasario 19 d. Kultūros paveldo departamente įvyko Kultūros paveldo departamento direktoriaus
Vidmanto Bezaro ir Mtsketos (Gruzijos miestas) kultūros paveldo ir turizmo plėtros centro vadovo Revaz
Mamulasvili inicijuotas susitikimas, kurio tikslas pasidalinti patirtimi, susijusia su UNESCO Pasaulio
kultūros paveldo sąraše esančių kultūros paveldo išsaugojimu.
Daugiau

KPD vadovas V. Bezaras susitiko su Seimo pirmininku V. Pranckiečiu
Su Seimo pirmininku aptarėme, kad reikėtų keisti nemažai teisės aktų, kad padarytume sistemą, kuri būtų
paprastesnė, atsižvelgiant į paveldo apsaugos lygmenį. (...) Tiek Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatyme
pokyčių reikėtų, ypač paveldo statybos reglamento, šitos sistemos susiejimo, kad ir projektų būtų mažiau,
ir aprašai būtų trumpesni, ir pasiekti rezultatą būtų galima“, – BNS teigė V.Bezaras.
Daugiau

Senoji Marijampolė atgyja
2018 m. Marijampolės, kaip Lietuvos kultūros sostinės, renginiais siekta įtvirtinti istorinės ir kultūrinės
atminties sklaidą ne tik Suvalkijos krašto, bet ir šalies mastu. Pernai pradėtas aktyvus miesto istorinių
pastatų, kurių Marijampolėje išlikę nemažai, aktualizavimas. Vienas jų - pirmoji miesto ligoninė, kuri iki
šios dienos išlaikė pirminę paskirtį - teikti medicininę pagalbą.
Daugiau

Pušaloto sinagoga paskelbta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu
Kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko įsakymu Pušaloto sinagoga paskelbta valstybės saugomu
kultūros paveldo objektu, kuriam suteiktas regioninio reikšmingumo lygmuo.
Daugiau

KPD vadovas V. Bezaras domėjosi, per kiek laiko galima būtų atstatyti
unikalius Trakų Vokės dvaro rūmus ir jų parką
Kaip ir pagal kokius projektus paspartinti tokio išskirtinio kultūros paveldo objekto, kaip Trakų Vokės
dvaras, atstatymą ir ką daryti, kad neišnyktų garsiojo prancūzų architekto ir botaniko Edouardo Francois
Andre, XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje kūrusio Lietuvoje parkus, kelias?
Lankydamasis Trakų Vokės dvare, Kultūros paveldo departamento (KPD) direktorius Vidmantas Bezaras
su departamento Vilniaus skyriaus specialistais domėjosi, kaip galima būtų paspartinti šio išskirtinio
ansamblio rekonstrukciją ir kaip jį pritaikyti visuomenės reikmėms.
Daugiau

Po Ariogalos ir Betygalos apylinkes keliaukime su šių vietovių žinynu
Įgyvendintas dar vienas Kultūros paveldo departamento iš dalies finansuotas leidybinis projektas – VšĮ
„Keliautojo žinynas“ išleido Vytenio ir Junonos Almonaičių knygą „Ariogalos ir Betygalos kraštas:
keliautojo žinynas“.
Daugiau

Nauja knyga apie Kauno gynybinį paveldą
„Kauno gynybinis paveldas“ – tai mokomasis bei mokslo populiarinimo žanro leidinys, pasakojantis apie
Kauno ir Lietuvos praeitį per karybos istorijos bei karinio-architektūrinio paveldo perspektyvą. Dar
Naujųjų metų išvakarėse, keliant didžiausią trispalvę Lietuvoje knyga buvo pristatyta virš buvusios Kauno
tvirtovės IX-osios baterijos, yra komandinis autorių - prof. Valdo Rakučio ir Ovidijaus Jurkšos darbas.
Daugiau

Naujasis Klaipėdos miesto gidas – atradimas ir miesto svečiui, ir
klaipėdiečiui
Leidinį alternatyviu miesto gidu įvardiję knygos autorė Kristina Sadauskienė ir mažoji bendrija
„Akademikai“ skaitytojo ir miesto tyrinėtojo nenuvils. Gido konceptualus alternatyvumas pastebimas vos
pažvelgus: viršelis orientuoja ne į visiems įprastą solidų reprezentatyvumą, bet šiltą, jaukų, suasmenintą
santykį su miestu. Pirmą įspūdį patvirtina ir antrasis – peržvelgus turinį, skyrelius „Apie Klaipėdos
architektūrą“ ir „Vietoj epilogo“ jau būsi įtikintas skaityti, keliauti, patirti miesto žavesį.
Daugiau

Šilutės Hugo Šojaus muziejus išleido Švėkšnos miestelio litvakų istoriją
nušviečiančią knygą
Švėkšnos ekspozicijos muziejininkė Monika Žąsytienė savo knygoje „Švėkšnos žydų bendruomenė
XVII–XX a.“ chronologiškai aptaria Švėkšnos žydų bendruomenės gyvavimo etapus iki Antrojo
pasaulinio karo ir visuomenę ištikusią katastrofą karo metais.
Daugiau

Patvirtintas Kultūros paveldo
dokumentacijos rengimo planas

departamento

2019

m.

apskaitos

Informuojame, kad Kultūros paveldo centro parengtas apskaitos dokumentacijos rengimo planas buvo
patvirtintas 2019-01-25 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu
Nr. Į-16 ir redaguotas 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. Į-65. Pateikiame susipažinti objektų, kuriems
2019 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašus.
Daugiau

2-oji tarptautinė kultūros paveldo pažinimo, tvarkybos ir technologijų
paroda – Heritas’19
Informuojame, jog š. m. gegužės 3-4 dienomis, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje ir
Augustinų vienuolyne (Savičiaus g. 15, 17, Vilnius) vyks 2-oji tarptautinė kultūros paveldo pažinimo,
tvarkybos ir technologijų paroda – Heritas’19.
Daugiau

Čiobiškio dvaro nuotrauka tarp geriausiųjų Europoje
Minint 2018-uosius – Europos kultūros paveldas metus, dvi Europos profesionalios asociacijos – Europos
istorinių pastatų asociacija (EHHA) ir Karališkoji fotografijos draugija (RPS) – skelbė fotografijų
konkursą „2018 metų Europos kultūros paveldo fotografas“. Fotografas Andrius Zienius (Lietuva),
konkursui pateikęs net 4 įspūdingas Čiobiškio dvaro nuotraukas, pateko į geriausiųjų Europos kultūros
paveldo fotografų sąrašą.
Daugiau

Pažinti ir pramogauti kviečiančios Europos paveldo dienos
Š. m. kovo 1 d. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas)
organizavo Europos paveldo dienų pasiruošimui skirtą seminarą, kuriame dalyvavo Departamento, miestų
ir rajono savivaldybių bei muziejų atstovai.
Daugiau

Netrukus bus galima aplankyti paveldą Baltijos jūros dugne
Muziejus po vandeniu Praėjusių metų pabaigoje KPD gerokai išgąsdino visus Lietuvos povandeninio
nardymo entuziastus. Departamento iniciatyva buvo pasirašyta tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis
dėl povandeninio kultūros paveldo apsaugos. Dokumentą pasirašė KPD, Lietuvos kariuomenės, Valstybės
sienos apsaugos tarnybos ir Lietuvos transporto saugos administracijos atstovai. Sutarties tikslas –
efektyviai bendradarbiauti saugant povandeninį kultūros paveldą Lietuvos teritoriniuose vandenyse
Baltijos jūroje, įgyvendinti UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatas.
Daugiau

